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Manifest o evropskem turizmu za rast in delovna 
mesta 

 

Turizem je pomembno gonilo gospodarskega in socialnega razvoja. Ta sektor spodbuja gospodarsko 

rast z ustvarjanjem prihodka, delovnih mest in naložb v Evropi ter prek svojega izvoza na izvorne trge 

po vsem svetu. Prispeva k ohranjanju naše kulturne in naravne dediščine, zagotavlja prihodke za 

financiranje objektov ter infrastrukture, ki jih uporabljajo obiskovalci in prebivalci, ter spodbuja 

ozaveščenost o skupni evropski identiteti in državljanstvu, ki ju odlikuje njuna raznolikost. 

 

Evropa je vodilna turistična destinacija na svetu, ki je leta 2016 dosegla 50-odstotni tržni delež.
 1 

Turistična industrija ustvari (neposredno in posredno) 10,2 % skupnega BDP EU-28, ta delež pa naj bi do 

leta 2027 dosegel 11,2 % BDP. 2 

Z delom v potovalnem in turističnem sektorju v EU se preživlja skoraj 26,5 milijona ljudi, mednarodni 

obiskovalci pa ustvarijo 375,1 milijarde EUR dobička. Vloga turizma postaja vse bolj pomembna, če 

upoštevamo dejstvo, da gre po naravi za delovno intenziven sektor, ki temelji zlasti na malih in srednjih 

podjetjih, v njem pa je zaposlenih veliko žensk in mladih. 

V času, ko so se stopnje brezposelnosti izrazito povečale, dokazi kažejo, da potovalni in turistični sektor 

še vedno spada med sektorje, ki ustvarjajo največ delovnih mest v Evropi in po vsem svetu. 

Evropski javni in zasebni deležniki na področju turizma ter deležniki, ki imajo velik interes za turizem, so 

se ob upoštevanju teh dejstev združili in enotno predstavljajo ta manifest o evropskem turizmu. V tem 

dokumentu so predstavljene prednostne naloge politik EU za ta sektor v prihodnjih letih. 

 

NAŠE SPOROČILO 

Da bi oblikovali učinkovite turistične politike, je potreben celovit evropski pristop ob upoštevanju 

mnogovrstnih učinkov sektorja in številnih različnih deležnikov, ki so vključeni v turizem ali turizem nanje 

vpliva. To je priznano v Lizbonski pogodbi, ki s členom 195 PDEU Evropski uniji nalaga odgovornost za 

spodbujanje konkurenčnosti evropskega turističnega sektorja z ustvarjanjem okolja, ki je naklonjeno 

njegovi rasti in razvoju, ter z oblikovanjem celostnega pristopa k potovalnemu in turističnemu sektorju. 

                                                           
1  Svetovna turistična organizacija (2017), Tourism Highlights 2017 Edition (Poudarki s področja turizma – leto 2017), UNWTO, Madrid. 
2  Organizacija World Travel & Tourism Council (2017), Travel & Tourism Economic Impact 2017 European Union (Ekonomski učinek potovanj in 
turizma – leto 2017, Evropska unija), WTTC, London. 
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NAŠE PREDNOSTNE NALOGE 

 

Konkurenčnost 

1. Doseganje pametnejših politik in postopkov za schengenske vizume, da bi čim manj odvračali zakonite 

potnike, ki potujejo zasebno ali poslovno. 

2. Odpravljanje upravnih in davčnih bremen, podpiranje ustanavljanja podjetij ter spodbujanje čezmejne 

prodaje in zagotavljanja storitev. 

3. Spodbujanje pametnejših davčnih politik in boljšega usklajevanja med organi EU in nacionalnimi 

organi ter regionalnimi in lokalnimi oblastmi, da bi zagotovili, da je Evropa še naprej konkurenčna 

destinacija za zasebna in poslovna potovanja. DDV, dajatve, lokalne davke in pristojbine za letalske 

potnike bi bilo treba vključiti v obseg pregleda regulativnega okvira. 

4. Zagotavljanje enakih konkurenčnih pogojev in poštene konkurence za vse ponudnike turističnih 

storitev. 

 

Digitalizacija 

5. Razvoj finančne podpore EU za digitalizacijo turističnega sektorja in oblikovanje strokovnih forumov za 

spodbujanje dobre prakse. 

6. Zagotavljanje preglednosti ter nevtralnosti za spletne stranke in podjetja. Spletna iskanja in platforme 

sorodnih akterjev bi bilo treba vključiti v obseg pregleda regulativnega okvira. 

7. Spodbujanje dodatnih zamejitev cen za storitve podatkovnega gostovanja, brezplačnega brezžičnega 

dostopa do interneta za obiskovalce ter obsežnejših večjezičnih vsebin v zvezi z zanimivostmi in dogodki 

v turističnih krajih. 

 

Dobro upravljanje 

8. Razvoj namenske turistične strategije EU z jasnimi cilji, kazalniki in ukrepi za turizem v EU, ki bi 

zajemala vse deležnike na področju turizma. 

9. Preprečevanje regulativnega podvajanja in odprava regulativnih neskladij na enotnem trgu za 

turistične storitve z zagotavljanjem boljšega usklajevanja politik in predpisov, ki vplivajo na turizem, med 

generalnimi direktorati. 



 
 
 
 

3 
 

10.Zagotavljanje ustreznega obveščanja (vsaj 24 mesecev vnaprej) o vseh spremembah ustreznih 

predpisov (davčnih ali drugih), ki vplivajo na turizem. 

11. Zagotavljanje preglednosti pri pobiranju davkov in poznejši uporabi dohodka od davka, ki izhaja iz 

gospodarstva, ki temelji na obiskovalcih*. 

12. Poenostavitev davčne zakonodaje in zakonodaje o varstvu potrošnikov ter zagotavljanje doslednega 

izvrševanja. 

13. Opredelitev in spodbujanje dobre prakse na področju turizma, ki odraža cilje in ukrepe, 

predlagane v tem manifestu (npr. upravljanje predpisov s področja turizma in družbena odgovornost 

podjetij). 

14. Zagotavljanje sistematične vključenosti deležnikov na področju turizma iz zasebnega sektorja in 

turističnih organov na vseh ravneh upravljanja. 

15. Redno spremljanje in ocenjevanje uspešnosti ter učinka gospodarstva, ki temelji na obiskovalcih 

(npr. na gospodarsko uspešnost EU v smislu točnih podatkov o trajnosti in zaposlovanju).  

16. Lajšanje dostopa do pametnega in trajnostnega financiranja EU za deležnike na področju turizma v 

zvezi z rastjo ter ustvarjanjem delovnih mest.  

17. Pri financiranju projektov bi bilo treba upoštevati potrebe evropskih državljanov, obiskovalcev, 

delavcev, podjetij in evropskih organizacij. 

 

Skupno promoviranje 

18. Podpiranje razvoja in trajnega promoviranja raznolikosti turističnih ponudb v Evropi, vključno z 

vseevropskimi tematskimi turističnimi produkti (npr. kolesarske poti, gastronomija, kultura, narava, 

uprizoritvene umetnosti, zdravilišča in dobro počutje itd.). 

19. Zagotavljanje financiranja za dolgoročne skupne promocijske dejavnosti za Evropo kot destinacijo na 

izvornih trgih, s čimer bi dodali vrednost prizadevanjem nacionalnih in regionalnih turističnih organizacij 

ter drugih ustreznih organizacij. 

20. Olajšanje sodelovanja znotraj zasebnega sektorja, spodbujanje javno-zasebnih pobud (npr. programi 

dopolnilnega financiranja in trženja) ter podpiranje medsektorskih partnerstev. 

21. Podpiranje in promoviranje evropskih shem kakovosti tretjih strani, kadar je jasna splošna korist 

(npr. namestitev, gastronomija, umetnost in dediščina, destinacije, tematski produkti itd.). 
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Sezonskost 

22. Spodbujanje dobre prakse pri podaljševanju sezone in povečevanju zmogljivosti (npr. boljša 

razporeditev šolskih počitnic, daljši delovni čas) ter diverzifikacije (npr. razvoj priložnosti za obisk za 

večje število ljudi, kot so osebe z nizkimi prihodki in osebe, ki niso vezane na šolske počitnice). 

23. Spodbujanje razvoja celoletnega turizma z diverzifikacijo ponudbe, zlasti na destinacijah, ki so 

tradicionalno bolj znane po svoji sezonski privlačnosti (npr. zimske počitnice s hojo v južni Evropi, 

kolesarske počitnice v smučarskih središčih) ali celoletni privlačnosti zaradi naravnih virov, kot sta 

podeželski in aktivni turizem. 

24. Podpiranje ustvarjalnega promoviranja razpoložljive turistične ponudbe čez vse leto. 

 

Spretnosti in znanja ter kvalifikacije 

25. Spodbujanje priznavanja ustreznih kvalifikacij, znanja, spretnosti in izkušenj na enotnem trgu. 

26. Ozaveščanje o poklicnih poteh v gospodarstvu, ki temelji na obiskovalcih*. 

27. Spodbujanje produktivnejšega odnosa med ponudniki usposabljanja/izobraževanja in industrijo. 

28. Širša uporaba obstoječih vseevropskih programov za zaposlovanje mladih in razvoj novih programov. 

29. Izboljšanje shem vseživljenjskega učenja za osebe, ki delajo v turističnem sektorju, in njihova 

razpoložljivost na spletu. 

30. Podpiranje izboljšanja jezikovnih spretnosti med turističnimi strokovnimi delavci in spodbujanje 

njihove svobode gibanja. 

31. Spodbujanje usposabljanja za kulturno ozaveščenost za izboljšanje storitev, ki se zagotavljajo 

obiskovalcem z vseh izvornih trgov. 

 

Trajnost 

32. Okoljska trajnost: priprava strateškega načrta za okoljsko trajnostno turistično industrijo (vključno s 

sistemi, tehnologijo in infrastrukturo), da bi prispevali k podnebnim ciljem in ciljem trajnostnega 

ustvarjanja delovnih mest, v sodelovanju z vsemi ustreznimi generalnimi direktorati ter mednarodnimi 

organi, če je to primerno. 

33. Gospodarska in operativna trajnost: zagotavljanje finančne podpore EU za dolgo- in srednjeročne 

turistične pobude na evropski ravni, ki zajemajo celotno vrednostno verigo. Zagotavljanje pravične 
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koristi od turizma za podjetja na izvornih in ciljnih trgih, tudi za lokalne skupnosti in osebe, ki so 

zaposlene v tem sektorju. 

34. Opredelitev in podpiranje dobre prakse pri upravljanju zmogljivosti in destinacij, da se povpraševanje 

uspešno prilagaja ponudbi, ter zagotavljanje, da kakovost izkušnje obiskovalcev ustreza kakovosti 

življenja lokalnih skupnosti. 

35. Socialna in kulturna trajnost: upravljanje učinka na lokalno kulturo in skupnosti v turističnih krajih; 

dolgoročno ohranjanje zaposlenosti v turističnem sektorju s poštenimi delovnimi pogoji za vse, zlasti v 

ključnih podsektorjih, v katerih sta zaposlovanje in ohranjanje zaposlitve še vedno izziv (npr. socialna 

zaščita, plačilo, enake možnosti, enaka obravnava itd.). 

36. Podpiranje koncepta turizma kot pravice za vse. Omogočanje potovanja vsem evropskim 

državljanom, tudi osebam z nizkimi prihodki ali invalidom.  

 

Prometna povezljivost 

37. Spodbujanje javno-zasebnih platform za multimodalno mobilnost, usmerjenih v potrošnika (z boljšim 

sodelovanjem med generalnimi direktorati in ponudniki storitev). 

38. Izboljšanje turistične in prometne infrastrukture, tudi na oddaljenih, podeželskih, gorskih, otoških in 

obalnih območjih. 

39. Razvoj evropske strategije za trajnostno povečanje povezljivosti vseh načinov prevoza, vključno s 

prilagoditvijo infrastrukture in informacij za izpolnjevanje posebnih potreb vseh potnikov. 

40. Izboljšanje kakovosti in usklajevanja namenskih potniških prometnih koridorjev (npr. železnice, 

ceste, kolesarske poti, pomorske plovne poti, sprehajalne poti, enotno evropsko nebo itd.) s 

financiranjem s strani EU. 

41. Spodbujanje pravičnega in enakega dostopa potovalnih in prometnih operaterjev do ustreznih 

podatkov, da bi olajšali digitalne multimodalne prakse, vključno z izdajo kombiniranih vozovnic. 

42. Spodbujanje boljše dostopnosti in objektov na destinaciji sami blizu turističnih znamenitosti, da bi 

olajšali dostop in zmanjšali motnje ter odpravili jezikovne ovire. 

43. Spodbujanje liberalnih letalskih dogovorov na ravni EU, s čimer bi se odprl dostop do trga z glavnimi 

trgovinskimi partnerji EU, obravnavanje grozečega pomanjkanja zmogljivosti letališč in doseganje 

enotnega evropskega neba, da bi zmanjšali potovalne razdalje, trajanje, stroške in emisije CO2. 

44. Zagotavljanje ustreznega in predvidljivega financiranja železniške infrastrukture, da bi povečali 

privlačnost ter kakovost železniških storitev, s čimer bi izkoristili potencial za razvoj turizma v skladu s 

cilji EU o prehodu na druge oblike prevoza, tj. železniški prevoz. 
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*Gospodarstvo, ki temelji na obiskovalcih, vključuje vrednost, ki jo ustvari zagotavljanje blaga in storitev, povezanih 

s turizmom, ter vrednost posrednih prispevkov iz drugih sektorjev, ki so odvisni od turizma, vključno z njegovo 

dobavno verigo. Sem spada učinek kapitalskih naložb in vladne porabe, povezanih s turizmom. 

 

Če želite več informacij o pobudi in tem, kako se lahko pridružite, obiščite spletišče 

www.tourismmanifesto.eu.  

  

http://www.tourismmanifesto.eu/

